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Keenan en Rothschild spraken zonet met elkaar
Over een periode van meer dan 7 jaar heeft Neil Keenan al miljoenen van zijn
eigen dollars uitgegeven in zijn strijd tegen zij die onze ondergang willen.
In het begin stond hij er alleen voor om iets uit te voeren waarvan anderen
hooguit konden dromen. Hij moest vele donkere vaarwatertjes doorkruisen tot hij
uiteindelijk “het licht zag”.
Hij kon nauwelijks geloven wat hem overkwam. De rechtzaak was niet meer
belangrijk, dat kon wachten. Van nu af aan was het alleen maar om de mensheid
te doen.
Het is verontrustend dat sommigen op het internet grote uitspraken maken omdat
ze toegang hebben tot bronnen die hun “intel” kunnen bezorgen terwijl die
“bronnen” echter wel het daglicht schuwen.
Hoe correct zijn die claims nu en waarom hecht men daar waarde aan ?
Gezien Neil al geruime tijd bezig is om de Global Collateral Accounts, zoals
oorspronkelijk gepland, te kunnen laten openen heeft hij meer dan voldoende
kennis over hoe het er nu aan toe gaat.
En nu, na 7 jaar, hebben we Neil Keenan, de K groep, M2, het geheime wapen
van Belize en vele meer in het zadel om de GCA’s te openen. Net zoals in een
sprookje kunnen we straks zeggen : “ze leefden nog lang en gelukkig”.
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Dit is Neil’s zoektocht.
We hopen, voor het welzijn van de mensheid op deze planeet, dat Neil terug op
krachten komt en hij zijn einddoel kan bereiken.
Dit is nu precies wat de wereld nodig heeft, een winnaar én een uiteindelijke
overwinning.
Gedurende het opmaken van dit artikel hoorde ik persoonlijk de conversatie
tussen Neil en een Rothschild. In het verleden had de relatie tussen beide nooit
enige vijandelijke toon.
Deze keer echter leek het menens. Het onderwerp van de discussie was nl. iets
dat ons allen treft; ons voortbestaan.
Het gesprek was gericht naar een oplossing waarvoor Neil een groep zou
oprichten die het vermogen zou hebben om een vriendschappelijke verzoening
te bewerkstelligen.
Neil, waarom ? Omdat hij de hardste persoon was in de oppositie. Het ziet
ernaar uit dat ze inspanningen doen dit alles achter de rug te hebben.
Neil Keenan, Richard Montgomerie and Group K.
https://youtu.be/AzYVJgyW8Uo

Also see: www.lordsoflight.org
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